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Nowa szkoła w Plewiskach
Już od pierwszego września
dzieci będą mogły korzystać
z nowej szkoły podstawowej .
Prace budowlane udało się za-

kończyć zgodnie z planem,
dzięki czemu szkoła już od nowego roku szkolnego będzie
mogła pomieścić nawet 600
uczniów. W nowym budynku

znajdziemy ponad 20 sal lekcyjnych oraz nowoczesne sale
komputerowe i językowe.

Czytaj dalej na str. 2

Opinie: Kontrola prędkości
w Komornikach

Policja Drogowa z Poznania
przez dwa tygodnie kontrolowała kierowców w Komornikach. Efektem tych działań jest
prawie 90 mandatów i 4 odebrane prawa jazdy.
Okazało się, że tylko w ciągu tygodnia wystawiono 49 manda-

tów i odebrano 3 prawa jazdy,

z czego aż 70% mandatów
otrzymali nasi mieszkańcy. System karania kierowców za wykroczenia drogowe przewiduje
dotkliwe
kary
finansowe
i punktowe.

Czytaj dalej na str. 4

Kradzież rowerów w Plewiskach
Sierpień nie był szczęśliwym
miesiącem dla cyklistów,
w ciągu dwóch tygodni do redakcji wpłynęły 3 prośby
o umieszczenie ogłoszenia
o kradzieży roweru.
Liczymy, że udostępnienie zdjęć
pomoże w odnalezieniu rowerów.

Czytaj dalej na str. 4

Pogoń za wilkiem już za nami

Lokalna grupa biegowa, KGB
Grzmot Komorniki zdominowała IV edycję popularnego
biegu Pogoń za wilkiem.
Aż sześciu z jej zawodników
stanęło na podium w piękną,
słoneczną sobotę, 30 lipca.

W biegu, którego partnerami
była Gmina Komorniki i GOSiR
Komorniki wystartowało ponad
400 biegaczy, którzy przebyli
10 km trasę po terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Czytaj dalej na str. 5

Kącik dla dzieci

Str. 8
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FarmEKO – PROFESJONALNE DORADZTWO DIETETYCZNE!

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Nowa szkoła w Plewiskach
Już od pierwszego września
dzieci będą mogły korzystać
z nowej szkoły podstawowej .
Prace budowlane udało się zakończyć zgodnie z planem,
dzięki czemu szkoła już od nowego roku szkolnego będzie
mogła pomieścić nawet 600
uczniów. W nowym budynku
znajdziemy ponad 20 sal lekcyjnych oraz nowoczesne sale
komputerowe i językowe. Dodatkowo w budynku zlokalizowana będzie obszerna sala
gimnastyczna i stołówka.
Bardzo cieszy nas fakt,
że w Plewiskach powstała no-

woczesna placówka, która pomieści tak dużą liczbę dzieci,
wiedząc jak wiele rodzin sprowadza się do Plewisk.

Z uwagi na prace związane
z budową ul. prof. Wacława
Strażewicza i odcinka ul. Miętowej (od ul. Zielarskiej do
ul. prof. Wacława Strażewicza)
przedstawiamy mapkę poruszania się w pobliżu szkoły
podstawowej na czas budowy
drogi. Prosimy szczególnie rodziców o dokładne zapoznanie
się z panującą organizacja ruchu.
Redakcja

zdjęcie wykonane przez firmę Budimex

Tragiczny wypadek –
zginęła rodzina z Plewisk
Potwierdziła się bardzo smutna
wiadomość,
w
niedzielę
07.08.16 r. nad ranem, doszło
do tragicznego wypadku pod
Obornikami. W wyniku zdarzenia zginęło 5 osób w tym
mieszkańcy Plewisk.
Rodzina z Plewisk składała
się z małżeństwa i córki. Rodzice dziecka ponieśli śmierć
na miejscu, dziewczynka cudem
przeżyła i w tej chwili przebywa
w szpitalu.
Osoby, które mają kontakt z rodziną dziewczynki prosimy
o informację czy potrzebuje ona

sprzętu, leków lub innej pomocy, którą będziemy mogli zorganizować.
Drodzy Mieszkańcy Plewisk,
apelujemy o zachowanie rozsądku na drodze oraz o ograniczone zaufanie do innych
uczestników ruchu.

Redakcja

zdjęcie wykonane przez firmę Budimex

FarmEKO – NATURALNE, TRADYCYJNE i EKO PRODUKTY

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Artykuły sponsorowane
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"Wielka tragedia żal dziecka szkoda że brawura i brak rozsądku doprowadził do tego że zgineli niewinni ludzie"
mieszkaniec "monk" na temat tragicznego wypadku w Plewiskach

Jak szybko i skutecznie Matematyka
nauczyć się nowego języka? ma przyszłość!!!

Koniec wakacji to dobry moment by rozpocząć naukę języka obcego. Nie tylko
uczniowie rozpoczynający rok
szkolny, ale także dorośli mogą
spróbować swoich sił w przyswojeniu sobie nowego języka.
I choć motywacje do nauki
mogą być różne, warto podjąć
ten niewątpliwy wysiłek i poczuć satysfakcję z opanowanych umiejętności.

na pytania lektora wykorzystując nowopoznane słownictwo.
W ten sposób uczymy się mówić
już od pierwszej lekcji. Zajęcia
prowadzone metodą bezpośrednią to nieustanna komunikacja tylko w języku obcym,
ćwiczenie naturalnego tempa
mówienia, regularne powtórki,
nowy materiał na każdej lekcji
i praktyczne podejście do zagadnień gramatycznych.

Akademia Języków Obcych
„Europa” z siedzibą w Plewiskach, prowadzi zajęcia z języków obcych na różnych
poziomach. W szczególny sposób polecamy lekcje prowadzone
metodą bezpośrednią.
Jesteśmy jedyną szkołą językową w gminie oferującą kursy
z programem Direct Method.
Są to zarówno kursy dla dorosłych, jak i dla dzieci o różnym
stopniu zaawansowania.

Kurs obejmuje słownictwo
i formy zdań, które systematycznie utrwalamy podczas zajęć. Komplementarnym elementem kursu jest bardzo
przejrzysty podręcznik, płyta
CD oraz platforma internetowa
z dodatkowymi ćwiczeniami.

Proponowana metoda umożliwia przede wszystkim rozwój
umiejętności komunikowania się
w języku obcym. Kolejność
przyswajania języka jest tutaj
jak najbardziej naturalna. Najpierw słyszymy nowe słowo,
potem uczymy się je wymawiać
i używać w kontekście, dopiero
później czytamy i piszemy. Forma zajęć jest bardzo prosta,
a jednocześnie angażuje i aktywizuje każdego słuchacza.
W trakcie lekcji odpowiadamy

W centrum Plewisk na Nowym
Rynku od 4 lat istnieje nietypowa szkoła, która pomaga
zrozumieć
matematykę
uczniom słabszym, jak i rozwijać zdolności matematyczne
uczniom zdolnym.
Plewiska są drugim oddziałem
Szkoły Matematyki 2plus2
w okolicy Poznania. Dotychczasowa praktyka pokazała nam,
że uczniowie naprawdę potrafią
polubić matematykę i nie jest
ona dla nich zmorą. Wręcz
przeciwnie - otrzymywanie
wyższych ocen niż dotychczas,
podnosi ich poczucie własnej
wartości. To dla nas największa
nagroda i uznanie. A wszystko
to dzięki specyfice zajęć w naszej Szkole Matematyki 2plus2
oraz nauczycielom, którzy
swoją wiedzą, pozytywnym podejściem do ucznia sprawiają,
że z matematyką można się zaprzyjaźnić. Podstawą owej
przyjaźni jest oczywiście systematyczność i zaangażowanie
ucznia, bo tylko to może pozwolić uczniowi utrwalić matematyczne zagadnienia.

Akademia Języków Obcych
„Europa” prowadzi także zajęcia
językowe w szkołach podstawowych naszej gminy. To co nas
wyróżnia, poza ponad dziesięcioletnim
doświadczeniem,
to profesjonalna kadra lektorów,
małe grupy, ciągły nadzór metodyczny oraz biblioteczka językowa dostępna dla naszych
słuchaczy.
Współpracujemy
również z lokalnymi punktami
usługowymi i handlowymi, gdzie
nasi klienci otrzymują rabaty.

Pierwszy dzwonek - naturalne wspomaganie
pamięci i koncentracji!
Rozpoczynający się nowy rok
szkolny to czas, w którym
szczególną uwagę należy
zwrócić na kondycję zdrowotną
oraz prawidłowe odżywianie
dzieci i młodzieży. Jest to dla
nich okres intensywnego wysiłku umysłowego i większej
liczby obowiązków. Na prawidłowy rozwój oraz osiąganie
wysokich wyników w nauce
szczególny wpływ ma prawidłowa dieta, w której nie może
zabraknąć produktów wspomagających zdolność zapamiętywania oraz koncentracji.
Szczególne znaczenie dla poprawy umiejętności zapamiętywania oraz koncentracji mają
witaminy z grupy B, takie jak: B1,
B6, B12 oraz kwas foliowy.
Do najlepszych źródeł tych witamin zalicza się mięso, ryby,
pełnoziarniste produkty zbożowe, jaja, drożdże, nasiona roślin
strączkowych oraz gruboziarniste kasze. W codziennej diecie
nie może zabraknąć również

lecytyny, która jest podstawowym składnikiem błon komórkowych
oraz
elementem
budulcowym mózgu. Największym bogactwem lecytyny odznaczają się jajka oraz produkty
sojowe. Istotną rolę w budowie
tkanki nerwowej odgrywają
również niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe z rodziny
omega-3. Zaliczamy do niej
kwas α-linolenowy (ALA), występujący w znacznych ilościach
w olejach roślinnych, orzechach
włoskich czy siemieniu lnianym
oraz jego pochodne kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy
(DHA),
które
obecne są przede wszystkim
w tłuszczu ryb oraz ssaków
morskich. W jadłospisie ucznia
powinna znaleźć się także odpowiednia ilość żelaza, magnezu
oraz cynku. W zapewnieniu odpowiedniej podaży tych składników pomóc mogą zabierane
przez dzieci do szkoły pełnowartościowe przekąski w postaci świeżych warzyw, owoców,

orzechów, pestek, nasion, kanapek z pełnoziarnistego pieczywa.
Należy
pamiętać,
że dobrze odżywiony organizm
jest silnym wsparciem dla zmęczonego nadmiarem obowiązków młodego człowieka.
Istnieje wiele produktów ziołowych, które mogą usprawnić
pracę układu nerwowego oraz
wspomóc zdolność koncentracji
i zapamiętywania. Przed ich zastosowaniem warto zasięgnąć
porady eksperta na temat bezpieczeństwa stosowania ich
wśród dzieci! Wszystkie niezbędne produkty i wartościowe
wskazówki otrzymasz w naszych sklepach! Odwiedź Centrum Prozdrowotne FarmEKO
przy ul. Grunwaldzkiej 515 C/8
(Plewiska-Nowy Rynek obok
poczty) i w CH King Cross Marcelin lub zajrzyj do naszego
sklepu internetowego: FarmEKO24.pl !

Drodzy Rodzice! Należy już
od najmłodszych lat myśleć nad
rozwojem edukacji matematycznej
swojego
dziecka.
Ta wiedza stanie się fundamentem na którym budowana jest
przyszłość dziecka. Rozwój
kreatywności i logicznego myślenia może zaowocować lepszą
percepcją, umiejętnością kojarzenia i analitycznego myślenia.
Matematyka jest kapitałem,
w który warto inwestować. Widać to także na rynku pracy,
gdzie absolwenci kierunków

ścisłych są szczególnie cenni
i nierzadko lepiej wynagradzani
od kończących kierunki humanistyczne.
Szkoła Matematyki 2plus2 nosi
status Międzynarodowej Szkoły
Matematyki, gdyż poza kilkudziesięcioma
placówkami
w Polsce, posiada kilka w Europie. Posiadamy rekomendację
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zapraszamy serdecznie uczniów
podstawówek, gimnazjów i szkół
średnich, na wyjątkowe zajęcia
matematyczne, na których proponujemy:
- indywidualne lekcje w małej
grupie
- dostosowanie nauki do wymagań ucznia (np. pomoc
w bieżącym materiale lub przygotowanie do konkursów bądź
do egzaminów)
- komfortowe warunki nauki,
- atrakcyjna opłata miesięczna
- grupy max. 4-osobowe
- zajęcia z przyjaznymi i doświadczonymi nauczycielami.
Rodzeństwu zapewniamy rabat!!! Zapisz się na darmową
lekcję próbną!
Im szybciej zaprzyjaźnisz się
z matematyką, tym łatwiej
przebrniesz przez gąszcze matematycznych zadań, testów
i egzaminów.

Nie zwlekaj! Zadzwoń, napisz!
tel. 602 520 939
e-mail: plewiska@2plus2.edu.pl
www.2plus2.edu.pl
www.facebook.com/SzkolaMatematyki2plus2Plewiska
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FarmEKO BLISKO CIEBIE - Nowy Rynek obok poczty

Sierpień nie był szczęśliwym
miesiącem dla cyklistów,
w ciągu dwóch tygodni do redakcji wpłynęły 3 prośby
o umieszczenie ogłoszenia
o kradzieży roweru.

rowery, chwila nieuwagi może
skusić złodzieja do kradzieży.

Drodzy Mieszkańcy, zwracajmy
uwagę jak zabezpieczamy nasze

Redakcja

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Kradzież rowerów w Plewiskach
Liczymy, że udostępnienie zdjęć
pomoże w odnalezieniu rowerów.

Dnia 8.08.2016 skradziono rower z ul. Kozłowskiego w Plewiskach.

Dnia 22.08.2016 w Poznaniu na pętli autobusowo tramwajowej skradziono rower górski MTB, rower charakterystycznie
"podjechany" np. brak tylnego hamulca, przetarte siodełko.

Dnia 11.08.2016 r. najprawdopodobniej w godzinach miedzy 17:20 a 20:05 – z klatki schodowej,
w Plewiskach przy ul. Kminkowej 170 d skradziono rower marki B’twin Rockrider 520 rozmiar L.
Rower był w kolorze czarnym z szaro – niebieskimi dodatkami na ramie. Rower był jak nowy miał
niecałe 2 miesiące. Oprócz metalowego w kolorze czarnym uchwytu na bidon oraz dodatkowego silikonowego siodełka (czarne) nie posiadał nic więcej (błotników , nóżki).

Opinie: Kontrola prędkości w Komornikach
Policja Drogowa z Poznania
przez dwa tygodnie kontrolowała kierowców w Komornikach, efektem tych działań jest
prawie 90 mandatów i 4 odebrane prawa jazdy.

widać system karania kierowców
za wykroczenia drogowe przewiduje dotkliwe kary finansowe
i punktowe, dlatego też prosimy
kierowców o zachowanie rozsądku i ostrożną jazdę.

Okazało się, że tylko w ciągu tygodnia wystawiono 49 manda-

Szanowni Kierowcy, myślmy
o innych na drodze, współpracujmy ze sobą, starajmy się nie
łączyć jazdy samochodem z wysokim ryzykiem.

tów i odebrano 3 prawa jazdy,

z czego aż 70% mandatów
otrzymali nasi mieszkańcy. System karania kierowców za wykroczenia drogowe przewiduje
dotkliwe
kary
finansowe
i punktowe.

W ciągu kolejnego tygodnia
wystawiono 38 mandatów

za przekroczenie prędkości
(na kwotę 5840 zł), odebrano
1 prawo jazdy oraz zatrzymano
5 dowodów rejestracyjnych.
W porównaniu z ostatnimi wynikami tym razem wystawiono
mniej mandatów, nadal jednak
nie można mówić o wyeliminowaniu piractwa drogowego. Jak

Źródło: Komorniki.pl
Wielu mieszkańców postanowiło wyrazić swoją opinię
na temat kontroli drogowych:
„Na Kolejowej niech się przy
okazji rozprawią z tymi parkującymi na jezdni samochodami.
Też spore niebezpieczeństwo!”

szutrowa. Wariaci pędzą po tych
dziurach z prędkością dużo powyżej dozwolonych 20 km/h.
A chodzi tam dużo dzieci,
zwłaszcza teraz na lody do cukierni. Nie wspomnę, że niedługo
wrzesień i dzieci z Kozlowskiego
będą pewnie tamtędy przechodzić. Tylko czekać, jak jakieś
dziecko wbiegnie na drogę
tuż przed samochodem jakiegoś
rajdowca.”

- Na Mietowej

„Zgadzam się z poprzednikami –
może dodam jeszcze, że skrzyżowanie Miętowej, Strażewicza
i Szczypiorkowej to skrzyżowanie równorzędne a co za tym
idzie obowiązuje zasada prawej
ręki. Często kierowcy na Miętowej myślą, że jadą główną a posuwają nieźle.”

- kolejowy

- Paweł

„Chciałabym, żeby więcej patroli
było na ul. Miętowej. Zwłaszcza
tam, gdzie zaczyna się droga

„I dobrze. Ja jeszcze proszę
by policja nie była wybiórcza
tylko do karania za prędkość

ale zwróciła uwagę na:
– jazdę z telefonami przy uchu
(skoro twierdzicie że to tak jak
pod wpływem dlaczego jest to tak
nagminne i pobłażliwe) tu wystarczy tylko na przejeździe stanąć ponad 40% z telefonem przy
uchu;
– zaparkowane samochody blokujące ruch (na Kolejowej
na miętowej na każdej osiedlowej
– brak parkingów nie upoważnia
do zostawiania gdzie bądź
to utrudnienia dla innych);
– za jazdę na “dziennych
po zmroku” – dwie diodki
z przodu raczej nie są światłami
dziennymi nie mówiąc już o posiadaniu homologacji
– za rowerzystów – z ważniejszych brak oświetlenia; brak kamizelek; jazda pod prąd
(oni także są uczestnikami ruchu); blokowanie całego pasa;
brak sygnalizowania skrętów
– i na Grunwaldzkiej jazdy
pod prąd – to co się wyprawia
rano i wieczorami to przechodzi

ludzkie pojęcie
Może czas sie zainteresować
nie tylko prędkością wiem
że to najłatwiej i najbardziej
dochodowe ale inne wykroczenia
także istnieją niż tylko prędkość;
nie zawsze winna jest prędkość
w wypadkach ale tak najlepiej
w protokół wpisać.”

- Antek

„W Plewiskach Policja mogłaby
się pojawić na Grunwaldzkiej,
na której ludzie ignorują zakaz
wjazdu i jeżdżą pod prąd ulicą
lub chodnikiem w kierunku Poznania. W Komornikach natomiast
notorycznie
wyścigi
kierowcy urządzają sobie wyścigi
na tzw. Grajzerówce na odcinku
od Green Hotelu do wiaduktu
kolejowego w Szreniawie. Dobrego pobocza tam brakuje, ludzie chodzą, a inni samochodami
wyścigi sobie robią i wyprzedzają na milimetry przy przechodzących pieszych.”

- Marcin

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Farmeko24.pl – TWÓJ SKLEP Z DOSTAWĄ DO DOMU!
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Pogoń za wilkiem już za nami

Lokalna grupa biegowa, KGB
Grzmot Komorniki zdominowała IV edycję popularnego
biegu Pogoń za wilkiem.
Aż sześciu z jej zawodników
stanęło na podium w piękną,
słoneczną sobotę, 30 lipca.

kopolskiego Parku Narodowego.
Jak zwykle organizatorzy zadbali o to, by przełaj nie był łatwy, wiele podbiegów, niektóre
bardzo strome, były wyzwaniem
nawet dla wytrawnych zawodników.

W biegu, którego partnerami
była Gmina Komorniki i GOSiR
Komorniki wystartowało ponad
400 biegaczy, którzy przebyli
10 km trasę po terenach Wiel-

Zwycięzcą biegu został Łukasz
Wróbel z czasem 37:46 z KGB
Komorniki. Występująca w tych
samych barwach, Agnieszka
Kuster była druga w kategorii

open kobiet (45:52). Ponadto,
w swoich kategoriach wiekowych sukcesy odnieśli też inni
członkowie KGB Grzmot Komorniki: Dawid Cieślak –
1 miejsce oraz 4 miejsce w kategorii open (39:11), Izabela
Budna – 2 miejsce, Marta Czarnecka – 3 miejsce i Roman Kuster – 3 miejsce.

Najszybszą kobietą była Agata
Świątek z czasem 43:50.

Po biegu głównym wystartował
bieg z psem, nowość tegorocznej edycji. Także dzieci licznie
stawiły się na starcie, biorąc
udział w biegu wilczków.

Gratulujemy udanego startu
wszystkim biegaczom z gminy
Komorniki oraz dziękujemy
uczestnikom i partnerom
za świetną zabawę.
UG Komorniki
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Zalecanediety.pl – TWOJE KOMPENDIUM WIEDZY!

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Przepis na domową szarlotkę
Składniki:

Ciasto:
• 3 szklanki mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1 szklanka drobnego cukru
• 1 cukier wanilinowy
• 250 g zimnego masła roślinnego (może być masło lub margaryna)
• 4 jajka
Jabłka:
• 2 kg jabłek (najlepiej szara reneta albo antonówka)
• około 12 łyżeczek cukru
• 1 cukier waniliowy
• 5 -10 dag rodzynek
• 1 łyżeczka cynamonu
Przygotowanie:
• Jabłka obrać, pokroić na nie-

wielkie kawałki i razem z cukrem oraz cukrem wanilinowym
lekko podsmażyć, tak aby się nie
rozpadły. Dodać rodzynki i cynamon.

z 3 jaj ubić na pianę, następnie
stopniowo dodawać resztę
(1/4 szklanki) cukru, ciągle ubijając, aż piana będzie sztywna
i błyszcząca.

• Przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia bezpośrednio
na stolnicę, dodać 3/4 szklanki
cukru, cukier wanilinowy oraz
masło. Całość posiekać nożem.
Dodać 3 żółtka i 1 całe jajko.
Zagnieść szybko ciasto i podzielić na 2 części. Zawinąć
w folię i włożyć do lodówki
na godzinę.

• Piekarnik nagrzać do 175
stopni. Formę z ciastem wyjąć
z lodówki, wyłożyć jabłka.
Przykryć ubitą pianą z białek.
Na wierzch położyć drugą część
rozwałkowanego ciasta.

• Jedną część ciasta rozwałkować (najlepiej pomiędzy dwoma
arkuszami papieru do pieczenia)
i przełożyć do prostokątnej
formy 20 x 30 cm. Odkleić
wierzchnią warstwę papieru.
Wstawić do lodówki. Białka

Klub Biegacza
Jesteś miłośnikiem biegania? Chesz być na bieżąco z imprezami
sportowymi? W klubie biegacza znajdziesz aktualne biegi
w Wielkopolsce.
Więcej przydatnych informacji znajdziesz na:

Kalendarz biegowy - Wrzesień 2016
10-09-2016/ miejsce- Leszno, lotnisko Aeroklubu
Bieg dla zasłużonych
16-09-2016/21:00-23:00/ miejsce – Malta – Jezioro
Light Run
18-09-2016/09:00/ miejsce- Malta – Jezioro
Men Expert Survival Race
24-09-2016/13:00-17:00/ miejsce – Malta – Jezioro
zaBIEGaj o FUNdusze!
25-09-2016/10:00/ miejsce- Sieraków
II Maraton Puszczy Noteckiej

• Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 1 godzinę
(gdyby w trakcie pieczenia
wierzch za bardzo się zrumienił,
położyć kawałek folii aluminiowej). Po upieczeniu posypać
cukrem pudrem.

Źródło: kwestia smaku.com

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

FarmEKO – WSPOMAGAJ Z NAMI PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ!
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Drodzy mieszkańcy nasz fanpage, facebook.com/Plewiska/ ma już ponad 2000 polubień! Dziękujemy.

Żelazna Plewiszczanka - Małgorzata Stankiewicz
na sprzęt i start w zawodach
Ironman 70.3 za granicą, okazało
się, że Gdynia dostała licencję
na organizację zawodów tej
rangi. Przypadek? Szczęście?
Nie wiem, ale pomyślałam,
że to „znak”, gdzie powinnam
wystartować. Kiedy ruszały zapisy na start w Herbalife Ironman Triathlon w Gdyni,
siedziałam przed komputerem,
cały czas wciskając klawisz
F5, odświeżając stronę internetową z rejestracją. Udało się!
I wtedy przyszedł czas na kompletowanie sprzętu. Wiem, dość
dziwna kolejność, ale takie miałam postanowienie, że jeśli nie
uda mi się zapisać na zawody
w Gdyni, to jeszcze poczekam
z triathlonem i wybiorę bieg ultra.

Wyjaśnij może co kryje się pod
nazwą zawodów Ironman 70.3
i jakie są dystanse poszczególnych konkurencji?

Często można usłyszeć, że marzenia to domena dzieci. Jednak mieszkająca w Plewiskach
Małgorzata Stankiewicz udowadnia, że marzenia można
spełniać w każdym wieku.
Trzeba mieć w sobie wiele motywacji, chęci, wytrwałości
i wiary w to, że się uda. O tym
skąd pojawiło się marzenie
o zostaniu kobietą z żelaza i czy
trudno było ukończyć Herbalife
Ironman 70.3 w Gdyni opowiedziała gazecie Plewiska.pl

celu. Chciałam pozostać aktywna. Poza tym po kilkunastu latach codziennych treningów,
trudno z dnia na dzień zasiąść
na kanapie. Szybko okazało
się, że bieganie stało się stałym
elementem w mojej codzienności.
Decyzję o starcie w triathlonie
na dystansie ½ IM podjęłam
po 5 latach biegowej przygody
z kilkoma ukończonymi maratonami na koncie. To był czas, kiedy czułam, że chciałabym zrobić
coś „więcej”…

Czy przed podjęciem decyzji
uprawiałaś sport, czy była
to spontaniczna decyzja?

Skoro biegałaś, to dlaczego
triathlon, a nie na przykład
bieg ultra? To też o krok dalej
niż maraton…

Sport towarzyszył mi już
od najmłodszych lat. Jest gdzieś
we mnie głęboko. Chyba mogę
powiedzieć, że jest częścią mojego mnie. Dlatego też kiedy
z powodu kontuzji musiałam
zakończyć karierę i grę w piłkę
ręczną,
zaczęłam
biegać.
Po prostu truchtać kilka razy
w tygodniu. Nie miałam planów,

Myślałam o biegach ultra,
ale okazało się, że mąż mojej koleżanki ma w planach start
w zawodach Ironman. Szybko
złapaliśmy
wspólny
temat,
a w głowie zaświtała myśl,
że to musi być niesamowite
uczucie ukończyć takie zawody,
słysząc na mecie YOU ARE AN
IRONMAN! Ziarenko zostało zasiane… Jednak, że akurat byłam
w trakcie zdobywania Korony
Polskich Maratonów skupiałam
się na tym. Kolejna kwestia,
że sprzęt, który miałam
był sprzętem biegowym, więc
do triathlonu brakowało mi kilku
rzeczy. Do tego, kiedy sprawdziłam wpisowe na zagraniczne
zawody z serii Ironman, postanowiłam poczekać na wygraną
w totolotka. ;)

A
jednak
wystartowałaś
w Herbalife Ironman Triathlon
w Gdyni.

Tak, ale był to… przypadek. Kiedy
zaczęłam myśleć o odkładaniu

Nazwa zawodów to suma mil
z poszczególnych konkurencji
czyli 70.3. Przeliczając cały dystans na kilometry, zawodnicy
stający na starcie zawodów
Ironman 70.3, mają do pokonania 1,9 km pływania, 90 km jazdy
rowerem i na koniec 21,1 km biegu.

Jak długo przygotowywałaś
się do startu w Gdyni?

Do startu w Gdyni przygotowywałam się około roku.

Sama, czy pomagał Ci trener?

Przygotowywałam się sama.
Oczywiście planowałam treningi, ale nie miałam bardzo rygorystycznie narzuconego planu
treningowego. Moim celem było
ukończenie zawodów na dystansie ½ IM. Nie kalkulowałam,
jaki wynik chciałabym osiągnąć.
Tak samo było z pierwszym maratonem czy innymi biegami, liczyło się, aby je ukończyć. Już
po pierwszym razie wiedziałam
jak mi poszło, jak się czułam,
co poszło mi lepiej, a co gorzej.
Miałam wtedy większą świadomość na jakich elementach skupić
się bardziej podczas
kolejnych treningów. Może z pomocą trenera byłoby lepiej,
ale jestem zadowolona z takiego
wyniku, jaki osiągnęłam.

Której
konkurencji
bałaś
się najbardziej i dlaczego?

Najbardziej bałam się pływania.
I choć umiem pływać, to przyznam szczerze, że do czasu zapisania się na zawody w Gdyni,
nie byłam fanką basenu… I kiedy
poszłam na swoje pierwsze testy
pianek do pływania i nie byłam
w stanie przepłynąć 25 metrów,
pojawiło
się
zwątpienie,
że to chyba nie będzie takie proste, jak mi się wydawało. Miałam
problem z wyrównaniem i wyregulowaniem oddechu podczas
kraula. A w Gdyni będzie morze

i 1900 metrów do pokonania,
inni zawodnicy i „pralka” w wodzie. („Pralka” czyli ogromne zamieszanie jakie robi się, kiedy
wielu zawodników na raz wbiega
do wody i stara się płynąć
jak najszybciej). Ostatecznie
moje
obawy
potwierdziły
się i najmniej jestem zadowolona
właśnie z pływania, ale też
wiem, nad czym będę mocniej
pracować, aby na kolejnych zawodach było lepiej.

A jak wyglądały poszczególne
konkurencje?

Z racji tego, że najbardziej bałam
się pływania i jest to pierwsza
konkurencja w triathlonie, nerwy niestety wzięły górę i oddech
szalał tak, jakby na świecie miało
zaraz zabraknąć powietrza.
Niestety już na samym początku
okazało się, że przeciekają mi
okulary. W związku z tym kilka
razy musiałam zatrzymać się
i wylać wodę z okularów. Oddech
uspokoiłam dopiero po pierwszym kilometrze. I gdy już myślałam, że dzięki temu skończę
pływanie tak jak chciałam (czyli
zrobię to co na treningach), dogoniła mnie kolejna fala zawodników i wtedy pierwszy raz
poczułam, co to znaczy walka
w wodzie. Na szczęście obyło się
bez
mocniejszych
ciosów.
Po pływaniu przyszedł czas
na rower. Największym mankamentem był bardzo silny wiatr,
który w połączeniu z kilkoma
dość długimi podjazdami, dawał
nogom wycisk. Ale przecież każdy z zawodników miał takie same warunki, więc wszyscy
dzielnie walczyli. To, co na pewno nie przejdzie bez echa,
to rozsypane na 6 km przed metą
trasy kolarskiej pinezki. Mnie
akurat nic się nie stało, ale wielu
zawodników poprzebijało opony.

A jak wygląda bieg po tak długiej jeździe na rowerze? Nogi
jeszcze mają siłę?

Początek biegu to przyzwyczajenie nóg, że już nie jedziemy
na rowerze, tylko biegniemy.
Przyjemna trasa, wielu kibiców,
uśmiech mimo zmęczenia sam
cisnął się na usta. Jedyne
co mi doskwierało to, że trasa
biegowa składała się z trzech

okrążeń. Osobiście wolę biec
jedno duże okrążenie niż kilka
mniejszych, działa to dość demotywująco, szczególnie już
po tak dużym wysiłku. Ostatecznie
jednak
wszystko
się udało! Na metę wbiegłam
słysząc refren piosenki „Bo jak
nie my to kto” i ten utwór już
na zawsze zostanie moim symbolem tych zawodów. Uczucie
na mecie jest nie do opisania.
Pierwszy raz po przekroczeniu
mety oprócz uśmiechu, łzy spłynęły mi po policzkach. Naprawdę
warto było!

Czy jesteś zadowolona z tego,
że zdecydowałaś się na start?

Tak. Choć miałam kilka kryzysów na trasie, kiedy sama pytałam się siebie, po co mi to
wszystko… Ale atmosfera zawodów była niesamowita. Kibice
na trasie byli NAJLEPSI!!! Kilka
razy naprawdę mocno zdopingowali mnie do walki. Jeśli będę
miała taką możliwość to chętnie
wrócę do Gdyni za rok.

Osiągnęłaś cel, spełniłaś marzenie. Co dalej? Pełen dystans
Ironman?

Na pewno chciałabym zmierzyć
się z pełnym dystansem Ironman.
Jednak myślę, że przede mną
jeszcze kilka startów 70.3 Ironman i innych, nabranie doświadczenia, obycia i wtedy,
nie mówię „nie”. Zgodnie z powiedzeniem założyciela Ironman,
Johna Collinsa „Możesz się wycofać jeśli chcesz i nikogo nie
będzie to obchodziło, ale ty będziesz pamiętać o tym do końca
życia”. Myślę, że wszystko przede
mną, bo jeszcze się nie wycofuję.
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Informacje

Kontakt z redakcją: 792 400 373 lub info@plewiska.pl

FarmEKO – spotkajmy się na Facebooku!

"Szkoda, że tylko dzieci z klas 1-3 będą mogły chodzić do tej szkoły. Dla starszych 4-6 nie utworzono klas, a przecież
jest ich bardzo dużo na osiedlu Zielarskim. Musimy wozić je do Poznania. Czy w przyszłym roku to się zmieni ?"
mieszkaniec "md" na temat nowej szkoły w Plewiskach

Kącik dla dzieci

Kącik Kultury

Specjalnie dla mieszkańców Plewisk stworzyliśmy krótką rozpiskę
zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.

Koncerty:

Wydarzenia:

9.09.16r.
- Raz Dwa Trzy

09.09.16r.
– Festiwal Akademia Gitary

10.09.16r.
– Kortez z zespołem

11.09.16r.
– Festiwal The September Concert

17.09.16r.
– Polski Dzień Bluesa

Stopka redakcyjna

18.09.16r.
– The Wall Live Ochestra

Plewiska.pl
Bezpłatny miesięcznik informacyjno-reklamowy.

20.09.16r.
– Lasse Matthiessen

Redaktor naczelny:
Maja Dąbrowska
info@plewiska.pl
tel. 792-400-373
Wydawca:
eMarketingNet.pl Sp. zo.o.
ul. Skarbka 30/2
60-348 Poznań
Druk:
Polskapresse sp. z o.o.
ul. Malwowa 158
60-175 Poznań.
Nakład 3000 egzemplarzy
Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
ogłoszeń, reklam i tekstów
zamówionych. Redakcja
zastrzega sobie prawo
do redagowania i skracania
tekstów. W celu zamówienia
reklam prosimy o kontakt
pod numerem 792 400 373
lub na info@plewiska.pl

23.09.16r.
– Alicja w Krainie Czarów –
Teatr Wielki

23.09.16r.
– Pamiętamy o Osieckiej
25.09.16r.
– Please The Trees

Pomóż małemu liskowi
rozwiązać krzyżówkę

Ogłoszenia o pracę:
Poszukujemy energicznej, uśmiechniętej i dyspozycyjnej
dziewczyny, lubiącej kontakt z klientem i chętnej do pracy w
kawiarni na ul. Grunwaldzkiej naprzeciwko Biedronki w
Plewiskach.
Mile widziana książeczka sanepidowska
Zainteresowane osoby prosimy o przeslanie CV na adres;
mariola.sierszulska@onet.pl lub kontakt telefoniczny pod
numerem 500402301

